
ROZWÓJ MOWY U DZIECKA  

W WIEKU 3 – 4 LAT 

 

 Wymawia wszystkie samogłoski ustne a, e, i , o, u, y oraz nosowe  ą, ę . 

 Wymawia następujące spółgłoski: m, mi, b, bi, p, pi; f, fi, w, wi;  ś, ź, ć, 

dź, ki, gi, chi;  k, g, ch; t, d, n; l, li; ł, j.  

 W tym wieku mogą pojawić się głoski  s, z, c, dz czasem sz, ż, cz, dż. 

Wiele dzieci potrafi wypowiedzieć te głoski w izolacji, jednak w mowie 

spontanicznej są najczęściej zamieniane: s, z, c, dz → na  ś, ź, ć, dź; sz, ż, 

cz, dż → na s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź (seplenienie fizjologiczne); głoski k, g 

→ mogą być zastępowane przez t, d; natomiast głoska r →przez l lub j.  

 Buduje zdania 4 – wyrazowe. 

Używa zaimków ja, mnie, mi, 

moje. 

 Pyta dlaczego?  

 Powtarza zdania 5-wyrazowe.  

 Rozumie znaczenie 

przymiotników i przysłówków 

nazywających 

przeciwieństwa. 

 Wyraża uczucia z użyciem 

zaimka ja (ja chcę, ja nie 

chcę). 

 Używa liczebników, zaimków, 

przysłówków i spójników. Nazywa relacje przestrzenne.  

 Posługuje się nazwami własnymi – imionami, nazwiskami, nazwami 

miejscowości. Zna nazwy zabawek, pokarmów, napojów, części ubrań – 

potrafi kategoryzować.  

 Pyta o znaczenie słów. Potrafi opisać własny obrazek. 

 

Ważne! Rozwój mowy u każdego dziecka przebiega w innym tempie! 

Wszelkie odstępstwa nie przekraczające 6 miesięcy są czymś normalnym i 

nie wymagają interwencji terapeutycznej. 
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